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KHÁM PHÁ BỜ TÂY NƯỚC MỸ

08 Ngày 06 Đêm  

  

LOS ANGLES - LAS VEGAS – SAN JOSE – SAN FRANCISCO

  

  

Ngày 1 : TP.HCM – LOS ANGLES  (Ăn tối)  

  

Trưởng đoàn Công ty Du lịch OSC FIRST sẽ đón khách tại Cổng D2, Ga đi Quốc tế phi trường
Tân Sơn Nhất để làm thủ tục xuất cảnh.  Đáp chuyến bay đi thành phố Los Angles (bang
California - Hoa Kỳ). 

  

Đến phi trường quốc tế Los Angles, quý khách làm thủ tục nhập cảnh. HDV và xe của công ty
du lịch địa phương đón và đưa đoàn đi ăn trưa. Buổi chiều đoàn tham quan : 

  

  

v  Huntington   Beach – được mệnh danh “Thành phố lướt ván”, có rất nhiều bãi biển đẹp với
chiều dài trên 12 km.   

  

v  Little Saigon ở quận Cam, khu chợ náo nhiệt có cộng đồng dân cư Việt Nam sống đông
đúc. Quý khách tự do mua sắm & tìm hiểu cuộc sống của Kiều Bào Việt Nam trên đất Mỹ. 
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Ăn tối. Về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

  

  

NGÀY 2 :  LOS ANGLES (Ăn 3 bữa)

  

Ăn sáng. Quý khách khởi hành tham quan :

  

v  Phim trường Universal - Hollywood – một trong những phim trường lớn và nổi tiếng nhất
trên thế giới. Tìm hiểu những thành tựu của ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ, hậu trường màn
ảnh xem các màn trình diễn hấp dẫn & hồi hộp...

  

Ăn trưa. Buổi chiều quý khách tham quan Los Angles : 

  

v  Music Center

  

v  Hollywood   Boulevard – Đại Lộ Hollywood

  

v  Mann’s Chinese Theatre : nhà hát Trung Hoa được xây dựng năm 1976 với kiến trúc rất độc
đáo.

  

v  Walk of Fame - Đại Lộ Danh Vọng  - tôn vinh tên tuổi và lưu giữ dấu vân tay của hơn 1800
các nghệ sĩ nổi tiếng của nền điện ảnh Mỹ. 
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Ăn tối. Về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

  

  

Ngày 3 : LOS ANGELES - BARSTOW – LAS VEGAS (Ăn 3 bữa) 

  

Ăn sáng. Quý khách khởi hành đi Las Vegas – thành phố thuộc bang . Đoàn ăn trưa & mua sắm
tại Barstow  - nằm ở giữa Los Angles & Las Vegas - mang đậm dấu ấn của ban nhạc Rolling
Stones huyền thoại qua nhạc phẩm “Ro
ute 66” 
- tên của tuyến đường chạy ngang qua thị trán này. 

  

Đến Las Vegas – thành phố giải trí được mệnh danh “Không bao giờ ngủ”. 

  

Quý khách ăn tối. Nhận phòng nghỉ ngơi. Tự do khám phá Las Vegas về đêm. 

    

  

Ngày 4: LAS VEGAS – Hoover Dam  (Ăn 3 bữa)

  

Ăn sáng tại khách sạn. Đoàn khởi hành đi  tham quan : 

  

v  Hồ Lake Mead – hồ nhân tạo lớn nhất thế giới. 

  

v  Đập nước Hoover - công trình thủy điện nổi tiếng mang tầm cỡ quốc tế được xây dựng từ
1930. 
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v  Nhìn ngắm dòng sông Colorado hùng vĩ &  dãy Black Canyon, nơi được xem là kỳ quan 
t

hứ 7 thế giới
 
. 

  

Ăn trưa. Đoàn khởi hành về lại Las Vegas. Dừng chân tham quan nhà cửa hàng Chocolate
Ethel M. 

  

Về đến Las Vegas, quý khách muaa sắm tại các trung tâm thương mại, khu phố náo nhiệt. 

  

Ăn tối. Buổi tối quý khách tự do tham quan các khu giải trí & sòng bạc nổi tiếng tại Las vegas

  

  

Ngày 5 :  LAS VEGAS –  SAN FRANCISCO   (Ăn 3 bữa) 

  

Ăn sáng. Đoàn khởi hành ra sân bay. Đáp chuyến bay đi San Francisco. Ăn trưa. Buổi chiều
quý khách tham quan : 

  

v  Twin Peak – nơi cao nhất để chiêm ngưỡng toàn cảnh San   Francisco

  

v  Palace of Fine Art :  Bảo tàng Mỹ Thuật

  

v  Chụp hình lưu niệm tại City Hall – tòa thị chính
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v  Golden Gate – Cầu Cổng Vàng : biểu tượng nổi tiếng dài 1400 mét, bắc qua Vịnh San
Francisco.

  

v  Fishman Wharf – Bến ngư phủ : Khu cảng tấp nhập nhất San Francisco

  

v  Đi du thuyền trên Vịnh San Francisco, tham quan Alcatraz - từng là hòn đảo bất khả xâm
phạm, được bao bọc xung quanh là vùng biển có rất nhiều cá mập, trước đây là nơi giam giữ
các tử tù. 

  

Ăn tối. Về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi tự do. 

  

  

Ngày 6 :  SAN FRANCISCO  - SAN JOSE – SAN FRANCISCO  (Ăn 3 bữa) 

  

Ăn sáng. Khởi hành đi San Jose –  Thủ phủ của Silicon Valley, là thành phố lớn thứ 3 của Bang
California, lớn thứ 10 của Hoa Kỳ. San Jose là nơi tập trung các tập đoàn nổi tiếng như Cisco,
Ebay, Adobe, Google… Ăn trưa. 

  

Buổi chiều quý khách tham quan thành phố San   Jose : 

  

v  City Hall – tòa thị chính 

  

v  Đại Học Stanford  
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v  Tham quan và mua sắm tại khu phố thương mại Saigon Business District với hơn 200
cửa hàng kinh doanh của
 
người Việt Nam

  

Khởi hành về San Francisco. Quý khách ăn tối. Nhận phòng nghỉ ngơi tự do. 

  

  

Ngày 7 & 8 :  SAN   FRANCISCO – TPHCM (Ăn sáng)

  

Ăn sáng tại khách sạn, đoàn tự do nghỉ ngơi hoặc mua sắm cho đến giờ làm thủ tục trả phòng.
Xe đưa đoàn ra phi trường, làm thủ tục xuất cảnh, đáp chuyến bay về lại TPHCM. 

  

  

(Do chênh lệch múi giờ, đoàn về tới Việt Nam vào ngày thứ 8 hoặc thứ 9). Đến phi trường Tân
Sơn Nhất – TP.HCM, Kết thúc chuyến tham quan & chia tay quý khách. 

  

  

GIÁ TOUR : 62.000.000 VND / khách

  

  

Giá tour bao gồm:
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    -  Vé máy bay khứ      hồi theo chương trình tour: TP.HCM - Las       Vegas, San Jose hoặc
San Francisco -      TP.HCM (hạng phổ thông, dự kiến hàng không American Airlines hoặc hàng
     không khác có thể đáp ứng đủ vé cho đoàn tại thời điểm khởi hành).
    -  Thuế      phi trường và Phí an ninh. 
    -  Khách sạn      tiêu chuẩn quốc tế 3* - 3.5* (2 khách/ phòng).
    -  Các bữa ăn      theo chương trình (Việt, Hoa, Mỹ) + Tip cho phục vụ (15%).
    -  Xe đưa      đón theo chương trình (12h/ ngày).
    -  Vé tham quan:      Universal Studio.
    -  HDV      tiếng Việt hướng dẫn suốt tuyến (12h/ ngày).
    -  Bảo hiểm du lịch      toàn cầu Travel Guard của Chartis, một trong những công ty bảo     
hiểm du lịch hàng đầu thề giới, với mức đền bù tối đa là 50.000 USD/ khách      cho các chi phí
y tế về tai nạn và ốm đau...
    -  Quà tặng:      túi kéo du lịch.

  

Giá tour không bao gồm:

  
    -  Lệ phí xin visa      (nộp cho LSQ Mỹ: 140 USD)
    -  Vé tham      quan Disneyland (68 USD).
    -  Vé xem      các show ở Las Vegas:      
    -  Tour tự      chọn tham quan Grand Canyon.
    -  Vé du      thuyền trên vịnh San Francisco      (từ 22 USD trở lên tùy thời điểm).
    -  Tip cho      hướng dẫn viên và tài xế tại địa phương (6$/ ngày/ khách x 7 ngày = 42     
USD/ khách).
    -  Tiền khuân vác vali      của tài xế hoặc nhân viên gác cửa khách sạn (2 - 3USD/ vali).
    -  Vé máy bay nội      địa và phương tiện di chuyển ra sân bay về thăm thân (nếu có).
    -  Chi phí dời      ngày và đổi chặng bay (nếu có).
    -  Chi phí      trả cho HDV và tài xế phục vụ ngòai giờ (nếu có yêu cầu).

  

Ghi chú:

  
    -  Trẻ em dưới 2      tuổi: 30% giá tour người lớn (phải có bố mẹ đi cùng).
    -  Trẻ em từ 2 tuổi      đến dưới 12 tuổi: 75% giá tour người lớn nếu bé ngủ chung giường    
 với bố mẹ, 90% giá tour người lớn nếu bé ngủ riêng một giường.
    -  Trẻ em từ 12      tuổi trở lên: 100% giá tour người lớn.

  

Ghi chú:
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    -  Giá tour có thể      thay đổi tùy thuộc vào giá vé máy bay tại thời điểm khởi hành
    -  Giá tour      trên áp dụng cho khách hàng từ 12 tuổi đến 69 tuổi, có thể thay đổi phụ     
thuộc vào giá vé máy bay tại thời điểm khởi hành.
    -  Quý khách từ 70      tuổi trở lên sẽ đóng thêm chênh lệch cho mức phí bảo hiểm cao     
cấp.
    -  Quý khách từ 75      tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khỏe để đi     
du lịch nước ngoài của bác sĩ và phải có người thân khỏe mạnh dưới 60 tuổi      đi cùng.
    -  Trong trường      hợp quý khách đăng ký gồm 1 người lớn đi với 1 bé dưới 12 tuổi,      quý
khách vui lòng đóng tiền tour cho bé ngủ gường riêng.
    -  Chương trình      tour có thể thay đổi về thời gian, ngày khởi hành, thứ tự tham      quan,
hàng không, khách sạn.. tùy thuộc theo tình hình thực tế.
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